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Bílina - Česká republika si
připravuje pro rok 2007 - 2013
Národní rozvojový plán. Plán
určuje výši dotačních titulů z Ev-
ropské unie. 

V návaznosti na rozvojový plán
se připravují i města a obce. Co
vše bude zahrnovat plán rozvoje
pro město Bílina, vysvětlil místos-
tarosta Milan Pecháček. „Plán by
měl zahrnovat všechny naše myš-
lenky na sedmileté období, co by
mělo ve městě vzniknout. Zajíma-
vých nápadů bylo na Radě města
předneseno mnoho, ale chceme
požádat politické kluby, aby také
přišly se svými názory. Ve městě
by tak mohly vzniknout nové ko-
munikace, chodníky nebo dětská
hřiště. Počítá se i s rekonstrukcí
zanedbaných staveb, které jsou v
majetku města, zastavěním někte-
rých volných ploch nebo rozšíře-
ním některých sportovišť pro mlá-
dež, například skateparku aj.“

Místostarosta Milan Pecháček si
uvědomuje důležitost rozvojového
plánu pro město. Do každé žádosti
se musí doplnit zda je daný poža-
davek prezentován v rozvojovém
plánu. „Pokud budeme mít jasně
stanovený plán na jehož základě
budeme žádat o dotační titul, bude-
me zvýhodněni a máme tak dost
velkou šanci požadované finance
získat. Vyhotovení rozvojového
plánu bude financováno z prostřed-
ků Krajského úřadu, který na to má
již zpracované grantové schéma,“
dodal.

Mûsto
pfiipravuje
rozvojov˘

plán
pro EU
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Gerhard LANZ, 
62 let, důchodce:
„Nový protikuřácký

zákon jsem uvítal.  Va-
dí mi kouření a přede-
vším ten nepořádek,
který po sobě kuřáci
zanechávají a to nejen
na autobusových za-
stávkách. Je správné,
že na to legislativa pa-
matuje.“

Petr ČERNÍK, 
56 let, technik:

„Jsem sice kuřák,
ale vítám jakékoliv
omezení kuřáků. Už z
principu je to správné.
Lidé by si měli zapálit
jen tehdy, pokud tím
neotravují a neomezují
své okolí. Protikuřác-
ký zákon tak dává jas-
né mantinely.“

Lukáš OHNĚNÍK,
26 let, fotbalista:
„Myslím si, že je

správné, že na kuřáky
platí nový zákon, který
omezuje kouření na
veřejnosti. Není pří-
jemné v davu lidí dý-
chyt cigaretový kouř.“

Gabriela KRÁLOVÁ, 
30 let, uklízečka:
„Ne. Myslím si, že

zákon je zbytečný. Ne-
chápu proč by si lidé
nemohli zapálit na za-
stávce na volném pro-
stranství? Pochopím to
v uzavřené místnosti,
ale takhle?“

Jan CHURÁŇ, 
20 let, student:

„Myslím si, že je
správné, že zákon pa-
matuje na nekuřáky a
chrání je před cigare-
tovým dýmem. Slušný
člověk si v davu lidí
nezapálí. To platí i o
autobusových zastáv-
kách.“

Pavla MLÁDKOVÁ, 
26 let, provozní:
„Jako nekuřačka zá-

kon vítám. Je správné,
že omezuje neslušné
kuřáky, kteří si zapálí i
v blízkosti matek s
dětmi a podobně. Dou-
fám, že provinění ku-
řáků budou strážníci
důsledně také kontro-
lovat a postihovat.“

Uvítali jste nov˘ protikufiáck˘ zákon, kter˘ mimo jiné zakazuje i koufiení na zastávkách?
Ptal se a fotografoval JAN VRANÝ

A.Jelínková           Foto: V. Weber

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - V minulém čísle BZ jsme vypsali jména dětí,
které byly 20.12.2005 přivítány do života na MěÚ v Bílině. Mezi nimi i
Nováková Klaudie. Klaudie má svátek 5. května a píše se s K. V BZ by-
la uvedena s C. Tuto chybu způsobil editor, který jméno Klaudie auto-
maticky opraví na Claudii. Za chybu se omlouváme.                      (red)

Vliv tabákov˘ch v˘robkÛ na lidsk˘ organismus

Všichni už asi dnes vědí, že
kouření škodí zdraví a každého
v souvislosti s kouřením napadne
nejzávažnější onemocnění, které
přináší a to rakovinu plic. Tuto
nemoc nezpůsobuje samozřejmě
jen kouření, podíl na tomto  one-
mocnění mají i jiné faktory, ale
kouření se na vzniku nemoci vel-
mi významně podílí. Záleží na
tom jak dlouho člověk kouří
a kolik toho vykouří. Podle sta-
tistik,  90% lidí, kteří onemocní
rakovinou plic jsou právě kuřáci
a zbylých 10% pasivní kuřáci. 

Takže se opravdu jedná o ohro-
žení tabákovým kouřem. Kouření
se projevuje i na jiných typech
onemocnění například onemocně-
ní hrtanu, prsu a zažívacího ústrojí.
Podílí se na kardiovaskulárních

chorobách, způsobuje infarkt myo-
kardu, arteriosklerózu a také chro-
nickou bronchitidu. Veškeré che-
mické látky obsažené v tabáko-
vých výrobcích přímo poškozují
buňky dýchacích cest. Jednak buň-
ky, které jsou důležité pro samo-
čištění u nichž porušuji jejich
funkci a následně dochází k opa-
kovaným zánětům, tvorby hlenu
a zvýšením otoku sliznice. Postup-
ně tak dochází k destrukci dýcha-
cích cest a v pokročilém stadiu
k poškození plicních sklípků a ná-
sleduje vyřazení plicního orgánu
z funkce.

U lidí trpících astmatem je sa-
motné kouření nebo pasivní kouře-
ní nebezpečné. Děti, jejichž rodiče
kouří a jsou vystaveni tabákovému
kouři mají sklon k astmatu i když
v některých případech se může
jednat o dědičný faktor.  Podíl zne-
čištění ovzduší také hraje svou ro-
li, ale nedosahuje takových rozmě-
rů jako tabákový kouř. Tabákový
kouř obsahuje asi 4 000 dalších

chemických látek, které aktivně
poškozují lidskou tkáň.

Nejzávažnějším problémem
dnešní společnosti je také to, že je
u nás vysoký počet kuřáků mezi
dětmi. Děti si velice snadno vypě-
stují návyk na nikotin a když zač-
nou nemyslí na následky. Hlavně
prodejci tabákových výrobků by si
měli uvědomit, že dětem cigarety
prodávat nemohou a je v pořádku,
že i na to nový zákon pamatoval.

V České republice se zatím nic
výrazně nezměnilo. Vzestup one-
mocnění rakovinou v současné do-
bě stagnuje, ale výskyt chronické
bronchitidy neustále stoupá.  Bíli-
na zatím nedisponuje žádnou po-
radnou pro kuřáky, ale pokud má
někdo zájem s kouřením skončit,

Blahopfiejeme
V minul˘ch dnech oslavil starosta mûsta pan

Josef Horáãek Ïivotní jubileum. Dovolte pane sta-
rosto, popfiát Vám do dal‰ích let pevné zdraví,
‰tûstí, rodinnou pohodu, a mnoho úspûchÛ pfii re-
alizaci zámûrÛ o zvelebení na‰eho mûsta. Mûjte
stále pro kaÏdého obãana dobré slovo a i nadále
okolo sebe rozdávejte dobrou náladu. 

Vedení a zamûstnanci  mûstského úfiadu 

máme připraven preventivní pro-
gram. Rizikové skupiny známe, ro-
zesíláme jim pozvánky na vyšetře-
ní a je s nimi dělán pohovor. Důle-
žité jsou informace například jak
dlouho kouří, kolik vykouří cigaret
denně, abychom mohli určit míru
závislosti na nikotinu. Pokud má
někdo opravdu zájem přestat
s kouřením, poskytujeme již kon-
krétní rady. Na abstinenční přízna-
ky se používají různé žvýkačky ne-
bo náplasti. Z praxe víme, že po-
stupné snižování cigaret nemá žád-
ný význam. Pokud někdo opravdu
chce skončit s kouřením, musí pře-
stat ze dne na den.

Nový  zákon o kouření jako lé-
kař určitě schvaluji.

MUDr. Alena Jelínková



Už v loňském roce jsem zaznamenal
několik stížností občanů na děti,
které jezdí do školy autobusy MHD.
Děti nejenom, že na sebe pokřikují,
ale vulgárními výrazy častují i ces-
tující v autobuse. Hromadnou do-
pravu využívají především senioři,
kteří jezdí na polikliniku a ti jsou

pro tyto děti snadným terčem „zatím“ slovních útoků.
Jedná se hlavně o děti, které chodí na Základní školu
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Slovo starosty mûsta ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

PROBLÉMY S AZYLOVÝM
DOMEM SE STUPŇUJÍ.

Aléská a na Základní školu praktickou v Bílině.  Tento
problém se začal v poslední době stupňovat a tak město
přistoupilo na zatím jediné možné řešení. Každé ráno jez-
dí autobusem MHD člen Městské policie, který dohlíží na
dodržování pořádku. Na poliklinice vystoupí a přejde až
k Základní škole Aléská. Zatím se tento způsob kontroly
osvědčil a budeme v tom pokračovat i nadále.

V nejbližší době navštívím Základní školu praktic-
kou v Bílině, kde bych chtěl formou pohovoru promlu-
vit k dětem jak by se měly chovat nejen v dopravních
prostředcích, ale i na jiných místech ve městě. Je mi
jasné, že v některých případech se moje „domluva“ mi-
ne účinkem, ale snad si z toho někdo ponaučení vezme.

Nemocnice ve správû mûsta
Nemocnice v Bílině patří již definitivně městu. Starosta

Josef Horáček ji slavnostně převzal od zástupců státního
úřadu Dany Heřmanské a Jiřího Kubrichta. Od roku 1992 se
město snažilo o bezúplatný převod polikliniky, stacionáře
a dětské ordinace na Teplickém předměstí. „Jsem spokojen,
že je vše konečně za námi. O nemocnici jsme usilovali hlav-
ně proto, abychom zachovali zdravotnické zařízení. Uvědo-
mujeme si, že je to do budoucna velké břemeno a náklady
na zachování provozu nejsou zrovna malé,“ sdělil starosta
Josef Horáček.

Součástí smlouvy je i opuštěný stacionář Za Chlumem
a vila na Teplickém předměstí. Na tyto objekty se smluvní
podmínky nevztahují. „Stacionář a vilu jsme získali v rámci
privatizačního projektu a záleží na našem rozhodnutí co s ni-
mi v budoucnu uděláme. Vila na Teplickém předměstí, kde
je v současnosti zdravotnické zařízení, zůstane zachována.
Stacionář pravděpodobně nabídneme k prodeji,“ dodal mís-
tostarosta Roman Šebek.

Starosta Josef Horáček, Jiří Kubricht a Dana Heř-
manská                                            Foto: V. Weber

Bílina - Starosta Bíliny Josef
Horáček vstoupil v posledních
dnech do jednání se Severočeskými
doly a.s., na jejichž pozemku se na-
chází problematický Azylový dům.
Případy trestné činnosti obyvatel
Azylového domu se stále stupňují
a z toho důvodu požádal ředitel Se-
veročeských dolů a.s. Ing. A. Vin-
cenc o důrazné zjednání nápravy.
„Důvodem je, že ve 4. čtvrtletí mi-
nulého roku docházelo k navyšová-
ní trestné činnosti z řad obyvatel
Azylového domu, k němuž byly
zneužívány nezletilé děti. Tyto se
vloupaly a poškozovaly soukromá
i služební vozidla, způsobily další
škody krádežemi v objektech Seve-
ročeských dolů i ostatních firem
v přilehlém areálu,“ sdělil. 

Severočeské doly a.s. proto po-
žadují, nedojde-li k nápravě, o pře-
místění Azylového domu do jiného
prostoru na území města Bíliny.

„Je škoda, že když někomu po-
dáte pomocnou ruku, tak toho
hned zneužije. Do Azylového do-
mu chodím osobně na kontroly
a bohužel musím potvrdit, že situ-
ace je opravdu katastrofální. Oby-
vatele Azylového domu jsem si po-
zval na MěÚ, kde jsem jim vysvět-
lil, že pokud nebudou dodržovat
pravidla, Azylový dům se zruší,“
uvedl starosta Josef Horáček.

Podle starosty je problém také
v tom, že Azylový dům stojí na
území Severočeských dolů a ty se
již nechtějí potýkat s problémy,
které jim právě Azylový dům při-
náší. Podle JUDr. Václava Podles-
ného, oblastního ředitele bezpeč-
nostní agentury, která zabezpečuje
oblast Severočeských dolů v Bílině
je situace alarmující. „Za uplynulý
rok jsme zaznamenali několikaná-
sobnou trestnou činnost, která byla
spáchána právě obyvateli Azylové-
ho domu. Jedná se o drobné kráde-
že, ale i o škody na majetku větší-
ho rozsahu. Nejlákavější je parko-
viště, kde parkují především za-
městnanci Dolů. I když je vozidlo
prázdné, baví se tím, že alespoň
něco rozbijí. Tečku za trestnou čin-
ností udělali na Silvestra, kde se
pokusili vykrást novinový stánek.
Své loupežné výpravy podnikají,
ale i do míst, kde se skladují potra-
viny a tak není ušetřena ani závod-
ní jídelna.  Ve většině případech fi-
gurují nezletilci, kterým není na
překážku například větrací šach-
ta,“ uvedl. 

RADA MùSTA BÍLINY na své  2. schÛzi konané dne 11. ledna 2006
uložila:

■ Vedoucímu SÚ provádět roční kon-
trolu usnesení rady města, týkající se
estetického udržování oplocení u do-
mů v sídlišti SHD, s podáním zprávy
radě města. 
■ Vedoucí FO  připravit do RM a ZM
podklady, nutné pro prodej domu č.p.
58 v ul. Litoměřická, Bílina.
■ Vedoucím ONI a FO  připravit pod-
klady pro prodej bytu č. p. 598/3,
o rozměrech 60,38 m 2 (bývalá zubní
ordinace) v Panelovém Sídlišti,. 

schválila:
■ Zadání vypracování Rozvojového
plánu města Bíliny Regionální rozvo-
jové agentuře Most. Vyhotovení roz-
vojového plánu bude financováno
z prostředků krajského úřadu - gran-
tové schéma BROÚK.
■ Zadání vypracování projektové do-
kumentace « Regenerace panelového
sídliště Za Chlumem » (výstavba do-
pravní a technické infrastruktury
včetně sanace komunikací,  pěší ko-
munikace, veřejné prostranství, cyk-
listické stezky, protihlukové stěny,
odstavné a parkovací stání atd.)
■ Uzavření nájemní smlouvy s paní
Drahoslavou Kutišovou - FOTO-
STYL na pronájem nebytových pro-
stor v Břežánské ul.č. 49 - bývalý fo-
toateliér a prodejna fotomateriálu, za
účelem využití prostor jako fotoateli-
ér a prodejna fotomateriálu, s účin-

ností od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou.
■ Uzavření nájemní smlouvy s pa-
nem Ladislavem Volným na pronájem
sklepní místnosti           (kočárkárny)
v Sídlišti u Nového nádraží č. 676/1
o výměře 12,58 m2, za cenu dle směr-
nice MěÚ, za účelem využití prostor
jako sklad nábytku s účinností od
1.2.2006 na dobu neurčitou s tím, že
nájemce doloží při změně nájemníka
některého z bytů jeho souhlas. 
■ Ukončení nájemní smlouvy s paní
MUDr. Evou Yaghiovou  na pronájem
nebytových prostor o rozměrech
60,38 m2, I NP , PS č. 598/3 dohodu
k datu 31. ledna2006. Nebytový pro-
stor bude zveřejněn k dalšímu proná-
jmu.  
■ Záměr zveřejnění  výpůjčky soubo-
ru nemovitého a movitého majetku
zdravotnického zařízení, nacházející
se na Pražském předměstí - budova
č.p. 206, Pražská ul., s příslušenstvím,
a na Teplickém předměstí v budově č.
p. 462, Teplická ul. (dětské zdravotní
středisko), s možností zčásti užívání
dalším osobám, za účelem poskytová-
ní zdravotní péče v rozsahu stanove-
ním smlouvou o převodu majetku na
město, údržbou zeleně a ostrahou ob-
jektu na vlastní náklady.  

rozhodla :
■ V případě projednávání žádostí
o přidělení bytu v DSPS v ul. Havíř-
ská SHD, budou upřednostněny žá-

dosti bílinských občanů před žádost-
mi občanů ze spádových obcí.  

projednala:
■ Zápisy z bezpečnostní komise a so-
ciálně zdravotní komise, konané dne
14. prosince 2005 a zápisy komise pro
školství, kultury a sport ze dne 14. li-
stopadu a 5. prosince 2005. 

projednala a doporučuje zastupi-
telstvu města ke schválení:
■ Zakoupení nového svozového vozu
MTSB na leasing s tím, že akontace
ve výši 2 mil. Kč bude hrazena z re-
zervního fondu. Leasing bude hrazen
z provozních prostředků MTSB.

odvolává :
■ Z členství z komise pro životní pro-
středí, dopravu a výstavbu  p. Josefa
Türba a Ing. Jiřího Pejšu, na vlastní
žádost.  

bere na vědomí :
■ Informaci starosty města o naroze-
ní bílinského občánka Stanislava Mej-
zlíka,  jako prvního občánka naroze-
ného v roce 2006 v ČR. RM jej s ro-
diči slavnostně přivítá v obřadní síni
městského úřadu. 

Ladislav Kvěch, 
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení RM se
lze seznámit na úřední desce MěÚ Bí-
lina nebo v sekretariátu starosty měs-
ta  a dále i na webových stránkách
města (www.bílina.cz).
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

Podle starosty Josefa Horáčka se
město rozhodlo dát obyvatelům
Azylového domu poslední šanci.
„Pokud se situace nezmění k lepší-
mu, trestná činnost a jiné přestup-
ky budou pokračovat, Azylový
dům přemístíme jinam nebo ho
zrušíme!“

HAVARIJNÍ PROGRAM MI-
NISTERSTVA KULTURY ČR
V ROCE 2006.

V roce 2006 je možné získat fi-
nanční prostředky na záchranu
a obnovu nemovitých kulturních
památek v havarijním technickém
stavu, zejména na jejich statické
a celkové stavební zajištění a na
opravy krovů a střech (včetně
opravy nebo provedení klempíř-
ských a zámečnických prací, ko-
mínů a hlavní římsy budovy) z Ha-
varijního programu Ministerstva
kultury ČR.

Upozorňujeme na povinnost
vlastníka spolupodílet se na úhradě
nákladů spojených s opravou kul-
turní památky. Podíl vlastníka by
neměl být menší než 40% ze
smluvní ceny díla sjednané v da-
ném kalendářním roce, jsou-li prá-
ce prováděny dodavatelsky nebo
30% z odborného odhadu ročních
nákladů, budou-li práce prováděny
svépomocí. Finanční částka dopo-
ručená na vybrané akce by neměla
být nižší než 70 000,-Kč, souhlas
s poskytnutím nižší částky může
udělit pouze Ministerstvo kultury
ČR.

Uzávěrka podání žádostí Národ-
nímu památkovému ústavu, územ-
nímu odbornému pracovišti v Ústí
nad Labem je 28. února 2006.

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Ústí
nad Labem následně doporučí do-
tčenou akci obnovy nemovité kul-
turní památky k zařazení do Hava-
rijního programu Ministerstva kul-
tury v roce 2006, navrhne výši fi-
nanční podpory a dále zašle for-
muláře s přílohami Ministerstva
kultury ČR, které poté vydá roz-Popisek                                                                         Foto: V. Weber

Plavecká hala znovu oÏila ‰tafetou
19. prosince loňského roku

uspořádala ZŠ Lidická 2. ročník
plavecké štafety bílinských základ-
ních škol. Každá škola měla za
úkol sestavit družstvo čítající 20
žáků. Nejmladšími členy družstev
byli páťáci, nejstarší žáci 9. roční-
ku. Každý ročník byl zastoupen
čtyřmi dětmi, vždy ve složení 2
dívky a 2 chlapci.

Soutěž sestávala ze tří štafeto-
vých disciplín, výsledky se vždy
sčítaly. Od počátku se dostala do
vedení ZŠ Za Chlumem a vedoucí
postavení, především díky vyrov-
nanému kádru, už do konce závodu
neztratila. Na druhém místě se
s odstupem 2 minuty 34 sekund
umístila ZŠ Aléská a třetí místo
obsadila s odstupem 4 minuty 45
sekund pořádající ZŠ Lidická.
V rámci soutěže byli oceněni už
tradičně i nejrychlejší plavci jak

mezi mladším, tak i starším žac-
tvem.

Smyslem akce však nebylo ani
tolik vítězit, jako přiblížit sport,
konkrétně plavání, co největšímu
počtu dětí v různé věkové struktu-

ře. Zrovna tak bylo velice zajíma-
vé sledovat, jak se děti díky sportu
učí soutěžit v týmovém duchu, to-
lik propagovaném v současně při-
pravovaných školních vzděláva-
cích programech.

Na závěr bych rád poděkoval
všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu akce. Ať už to byli všich-
ni vyučující a vedení zúčastně-
ných škol, zaměstnanci a vedení
plavecké haly nebo zástupci Rady
města Bíliny, kteří finančně celou
akci velmi důstojně zaštítili nebo
byli dokonce osobně závodu pří-
tomni. 

Doufám, že úsilí všech zaintere-
sovaných přinese ovoce v podobě
zdraví našich dětí a následného
pokračování akce i v příštích le-
tech.

Mgr. Martin Sýkora
pořadatel akce 

a vyučující na ZŠ LidickáDěti neskrývaly nadšení z vyhraných medailí.                  Foto: V. Weber

Pořádající družstvo ZŠ Lidická.

Z· Lidická otevfiela novû Duhovou dílnu
Díky projektu Duhové energie s

názvem Duhová dílna, kterého
jsme se zúčastnili v dubnu 2005,
jsme byli v září vybráni mezi ško-
ly, které dostaly 30 000,-Kč na vý-
tvarné volnočasové aktivity. Děti,
které rády malují, tak mají mož-
nost vyzkoušet si spoustu nových
technik.Za peníze z projektu jsme
zakoupili výtvarný materiál a pro-
tože dnešní nabídka je velmi pest-
rá, bylo z čeho vybírat.A tak si dí-
ky Duhové energii můžou naše ši-
kovné děti vyzkoušet malbu na
sklo, práci s kouzelnou vlnou, růz-
né druhy kartonů a fotopapírů,
akvarel, práci s keramickou hlínou,
ubrouskovou techniku, mramoro-
vací techniku a mnoho dalších.

Do díla se už pustili i ti nejmen-
ší, nultý ročník využívá dílnu tři
hodiny měsíčně. Pro děti, které ne-
chodí do výtvarného kroužku, jsou
připraveny každý měsíc jednorázo-

vé výtvarné akce. Vzhledem k to-
mu kolik dnes stojí výtvarný mate-
riál, jsme moc rádi, že jsme v pro-
jektu uspěli, díky Duhové energii

tak vzniknou výtvarná dílka, z kte-
rých budou mít největší radost,
hlavně jejich malí tvůrci.     

Jana Pavlíčková

Azylový dům           Foto: V .Weber
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

hodnutí o poskytnutí příspěvku.
Kontrolu vyúčtování poskytova-
ných příspěvků bude provádět MK
ČR.

POKUD MÁTE ZÁJEM
O ELEKTRONICKOU VERZI
ŽÁDOSTI, KONTAKTUJTE Bc.
Z. Vašků, Národní památkový úřad
v Ústí nad Labem, tel: 475 210
433, linka 29.

INFORMAČNÍ MEMORAN-
DUM O LÁZNÍCH.

Informační memorandum je
souhrn ekonomických, stavebních
a personálních údajů určených pro
investory. MěÚ v Bílině si nechal
zpracovat od firmy NEXA podni-
katelský záměr, studii o proveditel-
nosti a následně informační me-
morandum týkající se lázní. „Fir-
ma NEXA nám již předložila ko-
nečnou podobu informačního me-
moranda, které je prezentováno
v českém a anglickém jazyce. In-
formační memorandum je zpraco-
váno na velmi vysoké úrovni jak
v podobě písemné, tak  nahrané na
CD.

Před námi je tedy další úkol
a to, jak budeme nově zpracované
informační memorandum prezen-
tovat, aby se dostalo do povědomí
nejen podnikatelské sféry u nás,
ale i v zahraničí. Připraveno máme
již několik variant. Informační me-
morandum se určitě objeví na we-
bových stránkách města Bíliny, ale
uvažujeme také o úplně nových
web. stránkách, které by se týkaly
pouze informací o lázních. Připra-
vujeme tiskovou konferenci, kde
bychom chtěli zveřejnit celou pre-
zentaci memoranda o lázních. Spo-
lupracujeme s Regionální rozvojo-
vou agenturou pro ústecký kraj,
která sídlí v Mostě. Tato agentura
nám pomáhá s prezentací mezi
podnikatelskými subjekty jak
v České republice, tak v zahraničí.

Výběrové řízení by mělo pro-
běhnout ve dvou kolech. První ko-
lo bychom chtěli vyhodnotit do
konce března letošního roku. Pro
zájemce, kteří postoupí do druhého
kola jsou již připravena hodnotící
kritéria. 

Celá tato kauza by měla být do-
končena do 1.8.2006. Chtěli by-
chom udělat maximum, aby se
o našich lázních dozvědělo co nej-
více podnikatelských skupin a při-
lákali tak do výběrového řízení co
nejvíce solidních zájemců,“ zhod-
notil celou situaci místostarosta
Milan Pecháček.

Policie ve ‰kolní druÏinû

Nebojte se, neskrýváme zločince, nepřechováváme
drogy a ani nemáme jiné potíže se zákonem. V rámci
projektu „ Kam chodí táta a máma do práce“ navštívi-
li školní družinu členové MěP v Bílině. Děti viděly
ukázky sebeobrany, dozvěděly se o náplni práce MěP,
součástech uniformy a výzbroje, ti odvážnější si vy-
zkoušeli neprůstřelnou vestu.

Na konci besedy si děti ověřily své znalosti formou

krátkého testíku. Vrcholem přednášky byla prohlídka
služebního vozu, od kterého se děti nemohly odtrh-
nout.

Odpoledne strávené s policisty se dětem líbilo a již
te’d se mnozí těší na další přednášku, která bude spo-
jena s ukázkou střelby a výcvikem psů. Děkujeme pa-
nu F. Krejčímu a panu K. Váchovi za neobvyklé a po-
učné odpoledne.                          Lenka Krupičková

Policisté F.Krejčíř a K.Vácha předvádějí sebeobranu.  • Dětem se zkoušení neprůstřelných vest líbilo.

Novoroãní turnaj ve stolním tenise
V sobotu 7.ledna se v DDM

v Bílině setkali všichni příznivci
stolního tenisu, kteří se  utkali
mezi sebou v novoročním turnaji.
Letošní rok se konal po třetí
a skoro už můžeme hovořit o tra-
dici. Sešlo se 15 hráčů a hráček,
kteří hráli ve dvou věkových kate-
goriích. Letos si všichni mohli na-

plno vychutnat hru, protože se
hrálo na úplně nových ping-pon-
gových stolech. V mladší katego-
rii po bitvě každý s každým se
umístil na třetím místě Jiří Ko-
rous, na druhém Jiří Baran a prv-
ní místo obhájil Jakub Korous.
V kategorii starších hráčů skončil
na třetím místě Marek Chaloupek,

na druhém místě Martin Becka
a první místo vybojoval Roman
Kumsta.

Na novoročním turnaji panovala
jako vždy výborná nálada a všich-
ni si skvěle zahráli. Velké poděko-
vání za organizaci turnaje patří Já-
rovi Procházkovi a Radkovi Valen-
tovi.              Klára Palečková
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KULTURNÍ SERVIS
PLÁN KULTURNÍCH 

AKCÍ NA LEDEN 2006

Kulturní dům Fontána

■ Pátek 20. ledna od 20.00 h.
Ples fotbalistů
■ Sobota 21. ledna od 20.00 h.
Ples Gymnázium 8. A
■ Pátek 27.ledna od 20.00 h.
Erotický ples
Hraje skupina GENT. Erotický
program, erotická obsluha, ero-
tická tombola. Vstupné: 120,-
Kč
■ Sobota 28. ledna od 20.00 h.
Ples hokejistů HC Draci Bílina
Hraje skupina PROLOG, boha-
tá tombola. Vstupné: 130,- Kč

Kino Hvězda

■ Středa 18. ledna od 18,00 h.
Čtvrtek 19. ledna od 18,00 h.
LEGENDY Z DOGTOWNU 
Mládeži přístupno. Vstupné:
65,- Kč 
■ Pátek 20. ledna od 18,00 a
20,30 h.
Sobota 21. ledna od 18,00 h.
Zná ji jako svý boty
Mládeži přístupno. Vstupné:
55,- Kč 
■ Sobota 21. ledna od 15,00 h.
Krakonošovy pohádky I. 
Vstupné: 20,- Kč
■ Středa 25. ledna od 18,00 h.
Čtvrtek 26. ledna od 18,00 h.
Distrikt!
90 minut, Přístupno od 12 let 
Vstupné: 60,- Kč 
■ Pátek 27. ledna od 18,00 a
20,30 h.
Sobota 28. ledna od 18,00 h.
Hrubeš a Mareš jsou kamarádi
do deště  
ČR, komedie. 108 minut, Pří-
stupno od 15 let. Vstupné: 70,-
Kč 
■ Sobota 28. ledna od 15,00 h.
Krtkova dobrodružství II. 
Pásmo kreslených pohádek o
Krtkovi (Krtek zahradníkem).
Vstupné: 20,- Kč 

Výstavní síň U Kostela

Do 10.2. 2006
Zbyněk Heš: 
„Padlé květy a jiné obrazy“
Souhrná výstava umělce z let
2000 - 2005 

Galerie pod Věží 
od 3.1. - 29.1. 2006
Zbyněk Heš : 
„Padlé květy a jiné obrazy“
Výstava obrazů malovaných
pastelem a jinou technikou

POZVÁNKA KULTURNÍHO CENTRA KASKÁDA

■ V měsíci únoru 2006 se objeví
v bílinském kině Hvězda hned 3
novinky filmového plátna. Hned
na počátku měsíce 3. a 4.února se
bude promítat nový a nejdražší
současný velkofilm KING
KONG. V polovině měsíce přesně

Zveme všechny do kina Hvězda.
Petr Mácha, KC Kaskáda

■ V Kulturním domě Fontána je
již v plném proudu plesová sezóna.

Kulturní centrum Kaskáda pořá-
dá v pátek 27.ledna EROTICKÝ
PLES. Začátek ve 20.00 hodin.
Hraje skupina GENT Připraven
bohatý erotický program (striptýz,
dámský, pánský, travesty show,
striptýz s ohněm, Thajský strip-
týz, erotická obsluha...), erotická
tombola. Vstupné 120,- Kč. Před-
prodej v Informačním centru

na Mírovém náměstí v Bílině
■ Město Bílina ve spolupráci
s Kulturním centrem Kaskáda po-
řádá v sobotu dne 11.února 2006
od 20,00 hodin REPREZENTA-
ČNÍ PLES MĚSTA. Hraje a zpívá
skupina BONIT. Bohatá tombola.
Program: taneční vystoupení sku-
piny CIK CAK z DDM v Bílině,
akrobatický rock’n roll, barmanská
show, hostem večera bude zpěvák
JANEK  LEDECKÝ, moderáto-
rem večera je Radek Jirgl z Fajn
Rádia Agara

■ Kulturní centrum Kaskáda Vás zve do Galerie Pod Věží  (3. ledna
- 29.ledna 2006) a Výstavní síně U Kostela (16.ledna - 10.února 2006)  na
výstavu obrazů  bílinského malíře Zbyňka Hešes názvem „Padlé květy
a jiné obrazy“. Obrazy jsou malovány pastelovou technikou a s různou té-
matikou.  Neváhejte a přijďte se podívat na neobyčejnou výstavu, neoby-
čejného autora. Do Galerie Pod Věží vstup zdarma. 

■ Petr Muk přeložen na únor - Konec roku 2005 měl zpříjemnit pro na-
še občany a návštěvníky klubového pořadu Setkání S... v kulturním do-
mě Fontána náš přední zpěvák Petr Muk. Nemoc tohoto umělce však pře-
kazila plány jak návštěvníkům, tak pořadatelům. Ihned však operativně
byl se zpěvákem nalezen brzký možný termín. Můžeme tak pozvat zá-
jemce o tuto akci na úterý 7.února 2006, kdy se Petr Muk představí pro
naše návštěvníky v Kulturním domě Fontána od 18,30 hodin.                   

Petr Mácha, KC Kaskáda

Dokonãení projektÛ SIPVZ na Z· Lidická

15. a 16.února zveme diváky ne
český současný hit Marie Poledňá-
kové JAK SE KROTÍ KROKO-
DÝLI. Koncem měsíce jistě uspo-
kojíme milovníky Harryho Pottera
s jeho čtvrtým dílem HARRY
POTTER A OHNIVÝ POHÁR.
Ten se bude v kině hvězda promí-
tat 24.a 25.února.

Podepsáním protokolů o přeno-
sitelnosti výsledků  ukončila ZŠ
Lidická projekty: Fyzika zajímavě
pro žáky se SPU, Využití ICT při
výuce dětí se SPU na I. stupni
a Využití ICT ve výuce na II. stup-
ni se zaměřením na SPU na něž
škola získala prostředky v rámci
dotace SIPVZ a díky podpoře za-
stupitelstva města Bíliny.

Základní škola Aléská s námi
spolupracovala  na posledním pro-
jektu tj. Využití ICT ve výuce dětí
na II. stupni se zaměřením na SPU,
kde se závěrečné setkání uskuteč-
nilo rovněž 8.12. a skončilo opět
celkovým kladným zhodnocením
projektu a jeho přenositelností na
další školy.

Cílem tohoto  projektu bylo
umožnit žákům názornější výuku
s ohledem na přítomnost dětí se
SPU, s mentálním postižením a ci-
zinců v běžných třídách. Byly vy-
tvořeny tématické plány,  jejichž
součástí je využívání výukových
programů, které již škola vlastnila
a dalších, které zakoupila v rámci
tohoto projektu. Díky zakoupeným
dvěma projektorům a notebookům,
může být výukový software využí-
ván ve všech učebnách. Kromě
běžné výuky jsou programy využí-
vány i v rámci odpolední ambu-
lantní nápravy žáků se SPU, dále

v rámci přípravy žáků na přijímací
řízení a v neposlední řadě v rámci
přípravy žáků na vyučování, proto-
že všechny programy jsou součástí
také počítačové učebny, která je
v odpoledních i ranních hodinách
otevřena pro všechny žáky. Vý-
sledkem projektu kromě zpracova-
ných tématických plánů je také po-
rovnání výsledků žáků v loňském
a letošním roce, které  jednoznačně
prokázalo prospěšnost využívání
ICT. Mnohem průkaznější výsled-
ky budou patrny na konci školního
roku, ale již teď došlo u mnoha tříd
v některých předmětech k výraz-
nému posunu. Bližší informace
i zpracované tématické plány a po-
rovnání budou zpřístupněné na we-

bových stránkách školy: www.zsli-
dicka.cz.

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat  za spolupráci všem členům
realizačních týmů jednotlivých
projektů , partnerským školám za
jejich podporu a zastupitelstvu
města Bíliny za jejich finanční  po-
moc,   bez které by tyto projekty
být realizovány nemohly. Ještě jed-
nou Vám všem moc děkuji nejen
za sebe a své kolegy, ale především
za naše žáky o které nám šlo pře-
devším a kterým tyto projekty vý-
razně pomohly a ještě v budoucnu
pomohou.

Mgr. Marie Sechovcová
zást. ředitelky a garant projektů

ZŠ Bílina, Lidická
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Popisek                                                                                                                                Foto: V. Weber

Ekologické centrum radí jak správnû tfiídit odpad
Bílina nakoupila pět nových

trojic kontejnerů, takže ve městě
mohou lidé vyhazovat tříděný
odpad na 38 stanovištích, z nichž
na 8 jsou čtveřice nádob. 

Pokud by se třídění stalo samo-
zřejmostí pro každého, dal by se
snížit podíl odpadu, který končí
v klasických kontejnerech a poté
na skládkách a ve spalovnách až na
35%  (viz. obrázek). Přestože se na
televizních obrazovkách i na inter-
netu stále více setkáváme s re-
klamními spoty, které vtipnou for-
mou vybízejí k třídění odpadu, ta-
to činnost se ještě nestala pro vel-
kou část Čechů samozřejmostí tak
jako je tomu u obyvatel vyspělých
zemí. Z celkového množství papí-

rového odpadu, který je obsažen
v komunálním odpadu vytřídíme
pouze 17,8 %, u plastů je tento po-
díl ještě nižší - 8,5 % a skla 12,8%.
Lepší představu nám poskytnou ki-
logramy vytříděného odpadu na
obyvatele a rok: 5,2 kg papíru, 1,9
kg plastu, 1,8 kg skla. Posuďte sa-
mi: Je to hodně nebo málo? 

Pokud si nevíte rady jak máte
s určitým druhem odpadu naložit,
můžete využít Zeleného telefonu
Ekologického centra Most 800 195
342. Dispečeři vám zde poradí ne-
jen jak správně třídit, ale také, kde
najdete nejbližší velkoobjemový
kontejner. 

Starý nábytek, televizi, pneuma-
tiky apod. můžete odložit ve sběr-
ném dvoře, který je umístěn v are-

álu technických služeb v Teplické
ulici 899. 

Otevírací doba:  
Po - Pá: 10 - 17 hod.
So: 9-14 hod.
Od ledna je navíc možné na tel.

čísle 417 821 580 objednat za po-
platek odvoz odpadu.

Vybitých baterií se můžete zba-
vit v některých supermarketech
a prodejnách elektrospotřebičů.
Prošlé léky a rozbité teploměry
můžete odevzdat v lékárně.

Přehledně zpracované informa-
ce o tom jak správně třídit najdete
na internetových stránkách
www.jaktridit.cz, děti se mohou
zábavnou formou seznámit se stej-
ným tématem na stránkách
www.trideni.cz.

SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT 

Halové závody Ïactva v Praze
Pro vyspělé atlety je prosinec

obdobím, kdy začíná přípravné
období a tedy se nezávodí. To se
ovšem netýká žactva. A tak tedy
čtyři žáci Atletického klubu Bíli-
na jeli na veřejné závody do Pra-
hy.

Po oba závodní dny startovalo

přes dvě stě děvčat a chlapců. Na-
šim klukům se dařilo, každý z nich
si alespoň jednou překonal osobní
rekord (zkratka OR), Jaroslav Sa-
týnek pak dokonce třikrát překonal
letité bílinské rekordy mladšího
žactva v hale (zkratka BR). Tomá-
ši Johannovi se v běhu na 800 met-

rů podařilo splnit limit pro účast na
mistrovství republiky. 
Středa 7. prosince 2005:

300m: Kasl M. 42,73 - Satýnek
44,15 (BR) - Brunner 47,16 (OR) -
800m: Johanna T. 2:13,42 (OR) -
Satýnek 2:32,24 -  60m překážek:
Kasl M. 10,07

Středa 14. prosince 2005:
60m: Kasl M. 8,07 (OR) - Jo-

hanna T. 8,47 (OR) - 150m: Jo-
hanna T. 20,17 (OR) - Kasl M.
20,59 (OR) - Satýnek 20,68 (BR)
- Brunner 21,41 (OR) - 500m: Sa-
týnek 1:21,06 (BR) - Brunner
1:26,30 (OR) - koule 4kg: Kasl
M. 9,54 (OR) - 3x300m: Satýnek,
Johanna T., Kasl M. 2:16,94.    vj

HC Draci Bílina - VTJ Je‰tûd Liberec  11:7 (4:1, 3:3, 4:3)
Bílina - Divoký výsledek ve

smíšeném přeboru Ústeckého a Li-
bereckého kraje hokejistů přineslo
sobotní utkání. Ve vyrovnaném ut-
kání předčily útoky obrany a více
střel vyslali hosté. O výsledku roz-
hodli brankaři, kdy  Daniel  Slačík

zlikvidoval několik tutovek vojá-
ků. Domácí  šli do vedení již ve
2.min. Srbkem.  V polovině první
třetiny podržel Draky  Slačík, když
hráli téměř čtyři minuty jen ve
třech.  Potom si nejlepší hráč na
hřišti Viedeman  pohrál s obranou

hostů a vstřelil třetí branku. Vzápě-
tí vyrazil dvě střely libereckých
útočníků Slačík, kteří stáli sami
před jeho  svatyní. Ve druhé třetině
se hrálo  exhibičním způsobem pro
oko diváka a výsledkem bylo šest
branek. V poslední třetině zvýšili

Draci na 10:4 a vše se zdálo jasné.
Ale vojáci bojovali až do konce,
snížili na rozdíl tří branek, ale po-
slední slovo měl domácí útočník
Vávra.  „Nevím co k hodnocení.
Soupeř byl hratelný, ale vyrobili
jsme spoustu chyb v obraně. To
jsou ohromné mezery co tam dělá-
me  a potom utkání takto vypadá,“
byl po zápase rozčarován domácí
trenér Jiří Hájek.

Branky: 3. 13. 20. 45.Viede-
man, 33. 60.Vávra, 35. 46.R.Fait,
2.Srbek, 34.Chupáň, 52.Pleva - 3.
27. 39. 57.Patrman, 28.Dittrich,
55.Kysela, 58.Holata

Vyloučení: 6:4        
Přesilovky: 1-2 - Diváci: 100
Sestava: Daniel Slačík - Palus-

ka, Miroslav Slačík, Lexa, Pleva,
Procházka - Viedeman, Kousek,
Novotný - Jan Fait, Srbek, Roman
Fait - Louženský, Chupáň, Vávra
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Král pfiedal Ïezlo, mistr zÛstává

FK Chmel Bl‰any - SK SIAD Bílina  2:4 (1:1)

V dopoledních hodinách prv-
ního dne nového roku, scházejí
se již léta střelci bílinského klu-
bu MTs Bílina na střelnici, aby
uvítali novou sezonu, jak jinak
než malým posilvestrovským
kláním. Originální terče pro vol-
bu Krále a Mistra střelců opět
připravil Víťa Semerák. O Krále
střelců se střílelo nádhernou per-
kusní pistolí Mortimer & Sohn
ráže .44, zde nejklidnější ruku
prokázal Milan Zábranský ml.
a stal se novým Králem střelců
pro rok 2006. Dramatičtější situ-

ace vznikla u terče, který měl
rozhodnout o Mistrovi. Loňský
držitel titulu Ivan Pastiřík se jej
nechtěl jen tak vzdát. S legendár-
ní pistolí CZ 75  v ráži 9 mm Lu-
ger střelil svou ránu sice nejblíže
středu, avšak velmi těsně ke hra-
nici kruhu a tak dlouhé debaty
přihlížejících střelců musel
ukončit až hlavní rozhodčí kalib-
rováním vstřelu. Ivan Pastiřík
svou pozici obhájil a stal se „sta-
ronovým“ Mistrem střelců pro
rok 2006.                  Text a foto 

M. Zábranský ml.

Souš - Utkání s ligovým doros-
tem chmelařů bylo druhým vy-
stoupením bílinských na Apollo
Cupu na umělé trávě SIADu Souš.
Soupeř vedl již po 20 vteřinách,
kdy po rychlém útoku a chybě
obrany se trefil přesně k tyči. Po-
stupně se hra vyrovnala, ale před
branku se dostávala Bílina jen těž-
ko. Až ve 20.min. Novák lehkou
hlavičkou přehodil brankaře a vy-
rovnání přineslo i změnu poměru
sil na hřišti. Bílina začala mít více
ze hry a Hasalův trestný kop šel
těsně vedle. Bílinským vyšel ná-
stup do druhého poločasu. Nejdří-
ve zatáhl míč přes půl hřiště Mora-
vec a Novák podruhé skóroval.
Vzápětí potvrdil starou pravdu Ha-
sal. Když nevíš co s míčem, vy-
střel. Blšanští mladíci se ale ne-
vzdávali a po faulu Tietzeho sníži-
li z penalty.  Bílina však měla do-

brý den. Novák nastřelil z trestné-
ho kopu břevno a v 81.minutě vy-
táhl na roh prudkou střelu Pohl.
Vzápětí utekl Mergl a z jeho při-
hrávky vstřelil svoji druhou  bran-
ku Hasal. Blšanští sice reklamova-
li ofsajd, ale branka platila. Bílina
střídala hokejovým způsobem a
zahrálo si všech 13 hráčů. „Byla
vidět naše větší zkušenost. Jsem
rád, že kluci vydrželi s blšanskými
mladíky běhat. Mají za sebou tepr-
ve pátý trénink.  Zatím jsem spo-
kojený, není to fotbal, je to běhání
a o tom zimní příprava je,“ hodno-
til trenér Ladislav Erben. 

Branky Bíliny: 20. 46. Novák,
49. 82. Hasal

Sestava: Pohl - Vaňásek,  Šulek,
Hasal, Tietze - Novák, Spáčil,
Christov, Mergl - Moravec, Zerzáň
(střídali Mašata, Seidl Josef)

O.Bubeníček

Zdeněk Moravec patří k dlouholetým oporám fotbalové Bíliny.

Mistr Ivan Pastiřík (vlevo) a Král Milan Zábranský ml. (vpravo)
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FK Domou‰ice -  FK SIAD Bílina 3:1 (0:1)
Most - Na umělé trávě SIAD Souš nastoupila Bílina k prvnímu utkání

zimního Apollo Cupu. Soupeřem byl vedoucí celek skupiny B 1.A třídy.
Bílina je na druhém místě skupiny A. „Letos jsme byli zařazeni do té kva-
litnější skupiny Elite,“ pochlubil se vedoucí mužstva Miroslav Spáčil.
K tomu přispěly loňské výborné výkony v turnaji a také podzimní posta-
vení v tabulce 1.A třídy, kde je Bílina druhá.  „Zatím žádné změny v kád-
ru nepřipravujeme, jen se vrátil Zerzáň“ dodal prezident klubu Petr Arpáš.
Novým asistentem je Jiří Engl, který trénoval v Milešově. V prvním polo-
čase byla Bílina lepší a brankou mladého Mergla z 21.min. šla do vedení.
Do druhého poločasu nastoupil do branky dorostenec Myslík a soupeř po
úniku již ve 47.min. vyrovnal.  Potom střílel z dálky Christov, ale rovnou
doprostřed branky. Domoušice rozhodli v 57. a 58. minutě.  Nejdříve trest-
ný kop tečoval obránce a potom Myslík jednu střelu vyrazil a z dorážky
vstřelili Domoušice třetí branku.  Teprve potom Bílina zabrala a začala  ta-
ké střílet. Nejdříve z trestného kopu Moravec těsně vedle a v 75.min. byl
sám před brankařem, ale nevystřelil. O tři minuty později netrefil Pro-
cházka prázdnou branku. V 83.min. neuznal rozhodčí Merglovi regulérní
gól. V závěru vypálil Hasal, ale trefil u tyče stojícího hráče. „Hráli jsme
po těžkém tréninku s fyzickými testy. Kvůli zranění a zaměstnání jsme
hráli bez střídání. V prvním poločase jsme měli síly, ale ve druhém bylo
vidět, že chybí střídání. Ale s tím co kluci předvedli jsem spokojený, jsme
na začátku přípravy,“ řekl trenér Bíliny Ladislav Erben. 

Sestava: Pohl (46.Myslík) - Bečvařík, Šulek, Hasal, Procházka -
Mergl, Spáčil, Christov, Mašata - Moravec, Zerzáň


